URBARIA

KAUPUNKITUTKIMUSINSTITUUTTI

Kiitos!
Vahvistamalla ja monipuolistamalla kaupunkitutkimuksen ja -opetuksen kenttää
Helsingin yliopisto on mukana ratkaisemassa kestävän kaupungistumisen ja
hyvinvoinnin haasteita.
Ensimmäinen toimintavuosi Suomen ensimmäisen Kaupunkitutkimusinstituutin osalta on
takanapäin. Vuosikymmenten työ, unelmointi,
lukuisten ihmisten panostukset ja useiden ovien
avautumiset ovat synnyttäneet tärkeän yhteskunnallisen avauksen - monitieteisen kaupunkitutkimusinstituutin. Rehtori Kari Raivion esitys
(1998) ” tulevaisuudessa on mahdollista, että
perustetaan uusi tieteidenvälinen kaupunkitutkimuksen instituutti” on toteutunut.
Kiinnostus ja innostus monitieteisen kaupunkitutkimuksen tekemiseen ja tutkimusyhteisön
rakentamiseen ilahduttaa. Peräti 120 tutkijaa
Helsingin yliopistosta on liittynyt Urbarian
jäseneksi ensimmäisen vuoden aikana. Profilointien myötä yliopistossa on myös useita uusia
kaupunkitutkimuksen professuureja. Olemme
onnistuneet avaamaan kansainvälisiä ja kansallisia
keskusteluja ja erityisesti lisäämään tutkimuksen
roolia ajankohtaisten aiheiden käsittelyssä.
Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat
tukeneet Kaupunkitutkimusinstituutin toimintaa
myöntämällä 2.7 miljoonan euron rahoituksen

kaupunkitutkimuksen tutkijatohtoreiden
palkkaamiseen, päämääränään yliopiston ja
kaupunkien yhteistyön lisääminen. Myös valtiovallan suuntaan keskustelut kaupunkitutkimuksen
edistämiseksi on avattu useilla foorumeilla.
Yhteiskuntamme tarvitseekin nimenomaan
sellaista ongelmalähtöistä, monitieteistä
kaupunkeja koskevaa tutkimusta, joka on
tulostensa kautta avuksi ajankohtaisten
yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa.
Vahvistamalla ja monipuolistamalla kaupunkitutkimuksen ja -opetuksen kenttää Helsingin
yliopisto on mukana ratkaisemassa kestävän
kaupungistumisen ja hyvinvoinnin haasteita.
Haluan kiittää lukuisaa joukkoa yksittäisiä
ihmisiä, jotka ovat vuosikymmenten ajan
pyrkineet edistämään Kaupunkitutkimusinstituutin syntyä.
Tästä on hyvä yhdessä jatkaa!

Kaupunkitutkimusinstituutti

URBARIA
Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria on Suomen ensimmäinen akateeminen
kaupunki- ja aluetutkimukseen keskittynyt monitieteinen yksikkö. Tavoitteenamme on kansainvälisesti
korkeatasoinen kaupunkitutkimus ja sen kehittäminen, yhteen kokoaminen sekä alan asiantuntijoiden ja
tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen. Instituuttiin kuuluu neljä Helsingin yliopiston
tiedekuntaa: matemaattis-luonnontieteellinen, humanistinen, bio- ja ympäristötieteellinen sekä valtiotieteellinen tiedekunta. Urbaria toimii osana Kestävyystieteen instituuttia (HELSUS).
Urbarian toiminnassa yhdistyvät Helsingin yliopiston akateeminen erityisosaaminen ja poikkitieteellinen
yhteistyö kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa. Instituutin tutkimus keskittyy kolmeen toisiinsa
limittyvään teemaan: paikkoihin (places), ihmisiin (people) ja politiikkaan (politics).

Mari Vaattovaara
johtaja

Juri Mykkänen
varajohtaja

Iiris Koivulehto
koordinaattori

Yhteystiedot
Puhelin: 0294150056 / 0504719810
Sähköposti urbaria@helsinki.fi
PL 4 (Yliopistonkatu 3)
00014 Helsingin Yliopisto

@UrbariaHelsinki
www.helsinki.fi/urbaria
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TIEDEKUNTAA
MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TDK
VALTIOTIETEELLINEN TDK
HUMANISTINEN TDK
BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLINEN TDK

TUTKIJAJÄSENTÄ
MAANTIEDE
HISTORIA
EKOLOGIA
SOSIOLOGIA
VÄESTÖTIEDE
SOSIAALIPOLITIIKKA
SOSIAALITYÖ
KULTTUURINTUTKIMUS
KASVATUSTIEDE
KULUTTAJATUTKIMUS

Johtoryhmä
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
dekaani Kai Nordlund (varadekaani Marja-Liisa Riekkola)
professori Sami Moisio (professori Annakaisa Korja).
Valtiotieteellinen tiedekunta
varadekaani Juri Mykkänen (varadekaani Petri Ylikoski)
työelämäprofessori Pekka Sauri
Bio-ja ympäristötieteellinen tiedekunta
varadekaani Atte Korhola (professori Sirkku Juhola)
professori Heikki Setälä (yliopistonlehtori Johan Kotze).
Humanistinen tiedekunta
varadekaani Jussi Pakkasvirta (varadekaani Ulla Tuomarla)
professori Laura Kolbe (yliopistonlehtori Terhi Ainiala).

METEOROLOGIA
VIESTINTÄ
KANSANTIEDE
TEOLOGIA
POLITIIKANTUTKIMUS
SEISMOLOGIA
JNE.

TUTKIMUS
Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria kokoaa ja
kehittää Helsingin yliopiston kaupunkitutkimusta
eri tieteenaloilta.

KAUPUNKITUTKIMUS
HELSINGIN YLIOPISTO
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2010
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2015
2017

PROFESSORIT
Helsingin yliopistoon perustettiin kuusi kaupunkitutkimuksen
professuuria. Professorit edustavat sosiologian, maantieteen, historian,
sosiaalipolitiikan, kansantaloustieteen ja ekologian tieteenaloja.
“Tulevaisuudessa on mahdollista, että perustetaan uusi tieteidenvälinen kaupunkitutkimuksen instituutti”, totesi rehtori Kari Ratvio.

KATUMETRO
Kaupunkitutkimuksen ja metropolipoltiiikan yhteistyöohjelma 20102019.

KAUPUNKIAKATEMIA
Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Espoon, Helsingin ja Vantaan
kaupunkien tutkimuspohjaisen kaupunkikehittämisen yhteistyöalusta, jossa
edistetään kaupunkitutkimuksen ja kaupunkikehittämisen välistä vuorovaikutusta sekä tuetaan monitieteistä yhteistyötä. Vuonna 2019 strategisen
johtoryhmän muodostivat yliopistojen rehtorit ja kaupunkien kaupunginjohtajat.

PROFI3 KESTÄVÄ KAUPUNKI

Suomen Akatemian rahoitus kestävän kaupunkitutkimuksen
teemaan (HELSUS).

PROFI4 KAUPUNGIT JA ERIARVOISUUS
Suomen Akatemian rahoitus kaupungit ja eriarvoisuus -teemaan (INEQ).

KAUPUNKITUTKIMUKSEN JA -SUUNNITTELUN
MAISTERIOHJELMA (USP)
HY:n ja Aalto yliopiston yhteinen monitieteellinen ja kansainvälinen
maisteriohjelma.

2018

KAUPUNKITUTKIMUSINSTITUUTTI URBARIA

Suomen ensimmäinen akateeminen kaupunki- ja aluetutkimukseen
keskittynyt monitieteinen yksikkö. Urbarian toiminnassa yhdistyvät
Helsingin yliopiston akateeminen erityisosaaminen ja poikkitieteellinen
yhteistyö kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa.

Kaupunkitutkimusta
eri näkökulmista
Tutustu HY:n kaupunkitutkimuksen ryhmiin ja hankkeisiin osoitteessa www.helsinki.fi/urbaria

Places

People

Kaupungistuminen, maailmantalouden muutokset sekä paikalliset erityispiirteet muokkaavat
kaupunkirakenteita jatkuvasti, jolloin kaupunkikeskusten alueellinen hierarkia ja niiden toimijat
sijoittuvat uudelleen. PLACES-tutkimusteema
tarkastelee tätä alueellista murrosta mm.
kaupunkien saavutettavuudessa, muuttoliikkeessä ja sosiaalisen eritymisen prosesseissa.

Kaupungissa asuvan väestön ominaisuudet
vaikuttavat kaupunkien kestävyyteen ja
kaupunkipoliittisten päätösten merkitykseen
esimerkiksi rakentamisessa, liikenteessä ja
sosiaalipalveluissa. PEOPLE-tutkimusteema tarkastelee asukkaiden ja kaupunkin
niin fyysisten, sosiaalisten kuin alueellisten
prosessien välistä vuorovaikutusta. Näiden
monitasoisten prosessien tarkasteleminen
tarjoaa todisteita kaupunkialueiden ja naapurustojen ominaisuuksien vaikutuksesta yksilöihin sekä yksilöiden valintojen valikutuksista
kaupunkialueiden kehitykseen, kuten
esimerkiksi naapurustojen eriytymiseen.

Politics
POLITICS-tutkimusteema pyrkii ymmärtämään
kaupungistumisen toiminnallisia periaatteeita
sekä kaupunkiympäristöjen ja -kokemusten
tuottamisen politiikkaa. Teeman tutkijat
keskittyvät tarkastelemaan sitä, miten kaupungistuminen rakentuu erilaisissa maantieteellisissä
konteksteissa erityisesti Pohjois-Eurooppalaisesta
näkökulmasta.
Erilaisten kaupungistumisen prosessien ja mallien
ymmärtämisen myötä voidaan tuottaa uusia näkemyksiä siitä, miten kaupungistumisen paikalliset
ja transnationaaliset prosessit sekä niihin liittyvät
ideat, toiminnat ja instituutiot yhdistyvät kaupunkiympäristöjen rakentumisessa. Tutkimusteema
tarkastelee lisäksi kaupunkipolitiikan kipukohtia,
erilaisia tiedon tuottamisen tapoja ja käyttöjä,
pääoman kiertokulkua sekä poliittisten yhteenliittymien muodostumista.

Professorit ja muut vanhemmat tutkijat eri tieteenaloilta ovat osallistuneet
kokouksiin ja keskusteluihin monitieteellisen kaupunkitutkimuksen kehittämisestä.

Kestävä
kaupunkitutkimus
Kestävät kaupungit –tutkimusteema tähtää kohti kestävämpää
urbaania tulevaisuutta. Tutkimusteema on muodostettu
Kestävyystieteen instituutti HELSUSin ja Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian yhteistyönä. Teemaan kuuluu neljä toisiinsa
linkittyvää kokonaisuutta.

Oikeudenmukaiset,
osallistuvat ja voimaantuneet yhteisöt
Kestävät kaupunkiympäristöt tukevat yksilön
terveyttä ja hyvinvointia. Ne eivät kuitenkaan aina
ole oikeudenmukaisia tai yhdenvertaisia paikkoja.
Kestävässä kaupunkitutkimuksessa pyrimme ymmärtämään monitasoisen hallinnon prosesseja ja
ongelmia liittyen sosiaaliseen kestävyyteen, vallan
jakautumiseen ja osallisuuteen eri tieteenalojen näkökulmasta. Tutkimus keskittyy etenkin
seuraaville alueille:
•
•
•
•
•

kestävyyden moniäänisyyden ja –arvoisuuden
ymmärrys ja osallistaminen
monitasoinen hallinto ja aktiivinen kansalaisuus
poliittiset koalitiot ja kaupunkien ja maaseudun
keskinäinen suhde
kestävyystiedon yhteistoiminnallinen tuotanto
kansalaisten valmius sosio-ekologisiin
muutoksiin

Älykkäät, vihreät ja ilmastoneutraalit kaupungit
Digitaaliset ja teknologisoituvat luonnonmukaiset
ratkaisut ovat kriittisiä ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi kaupungeissa. Tutkimme älykaupunkien
kehittyvää diskurssia ja arvioimme kriittisesti sen
vaikutuksia kestävälle kaupunkikehitykselle.
Kehitämme uusia teorioita, työkaluja, metodeja ja
prosesseja kollektiivisten hyötyjen ja kulujen arviointiin sekä lisäämme ratkaisujen sosiaalisten, ekologisten ja teknologisten systeemien vuorovaikutusta
seuraavilla kriittisillä aloilla:
•
•
•
•

luonnonmukaisten ratkaisujen suunnittelu, toimeenpano ja seuranta
kestävän kaupunki-infrastruktuurin suunnittelu
ja hallinnointi
kriittiset näkökulmat älykkääseen, vihreään,
ilmastoneutraaliin ja kestävään kaupunkiin
systeemiset näkökulmat ilmastoneutraaliin
kaupunkiin

Uudistuvat ja vauraat
kaupunkitaloudet
Yhteiskuntamme tarvitsee uusia taloudellisia malleja. Uudistuvat ja vauraat kaupunkitaloudet tukevat
kiertokulkua, jossa raha, tieto, resurssit, hyödykkeet
ja palvelut tukevat ekologista ja inhimillistä hyvinvointia. Tutkimus keskittyy seuraaville keskeisille
aloille:
•
•
•
•
•

materiaalien, veden ja resurssien palautuminen
ja kierrätys
jakamistalous ja muut vaihdon muodot
kestävän energiamuutoksen uudet narratiivit
uudistuva kaupunkisuunnittelu
markkinapohjaiset kannusteet uudistuville kaupunkijärjestelmille

Sosiaaliset, terveelliset
ja ilmastoystävälliset
elämäntavat
Kaupungit kohtaavat monia haasteita yrittäessään
siirtyä nopeasti kohti ilmastoystävällisiä elämäntapoja tavalla, joka myös tukee inhimillistä hyvinvointia ja sosiaalista yhteisöllisyyttä. Kehitämme
uutta teoriaa, työkaluja, metodeja ja prosesseja
tukemaan siirtymiä kohti yhteisöllistä, terveellistä
ja ilmastoystävällistä elämätapaa näillä keskeisillä
alueilla:
•
•
•
•
•
•

terveelliset ja ilmastoystävälliset elämäntavat
kaupungeissa
kestävät ruokajärjestelmät kaupungeissa
paikan tunne ja uudistava ‘placemaking’
kestävä liikkuminen ja kaupungistuminen
sosiaaliset ja ympäristöliikkeet kestävien siirtymien puolesta
esteet ja mahdollisuudet ilmastoystävälliselle
elämäntavalle

Professori Christopher Raymond on
vastuussa kestävän kaupunkitutkimuksen
teeman kehittämisestä

PostDoc Forum
Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit
rahoittavat Kaupunkitutkimusinstituuttiin
sijoittuvia tutkijatohtoreiden paikkoja vuosina
2018–2023 yhteensä 36:lla henkilötyövuodella.
Yhteistyöprojekteilla käynnistetään kaupunkien
ja tutkijoiden yhteisiin intresseihin pohjautuvaa
tutkimustoimintaa pääkaupunkiseudun kehittämisen tueksi. Kaikki yhteistyön tutkijatohtorit
työskentelevät Urbarian monitieteellisessä
tutkimusryhmässä, mutta osa voidaan sijoittaa
tieteenalansa puolesta myös Aalto-yliopistoon.

Lasse Tarkiainen
väestötiede/sosiologia

Cristina Bratu
kaupunkitaloustiede

Seona Candy
systeemianalyysi ja
tulevaisuudentutkimus

Isabel Ramos Lobato
kaupunkimaantiede

Urban Lunch Hour
Seminaarisarja pääkaupunkiseudun
kaupunkitutkijoille
Urban Lunch Hour on kuukausittain järjestettävä monitieteinen kaupunkitutkijoiden
seminaari, jossa yksi tai kaksi tutkijaa esittelevät
lyhyesti tutkimustaan kevyen lounaan ohessa.
Esityskielenä on ensisijaisesti englanti.
Alustuksen jälkeen tapaaminen jatkuu yhteisellä
keskustelulla ja kysymyksillä esitellystä tutkimuksesta. Keskustelussa pohditaan mm.
tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja
tulosten merkitystä suomalaisille kaupungeille
ja kunnille.

Seminaarisarjan tavoitteena on yhdistää
pääkaupunkiseudun – ja miksei koko Suomen –
kaupunkitutkijat yhteisen pöydän ääreen
rennon keskustelun merkeissä. Tärkeintä on
lisätä tutkijoiden välistä vuorovaikutusta ja
antaa vertaistukea tutkijakollegoille niin sisältöihin kuin menetelmiin kohdistuvissa kysymyksissä.
Seminaarisarjaa järjestävät Helsingin yliopiston
Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria, Helsingin
kaupungin kaupunkitutkimus ja -tieto yksikkö
sekä Aalto-yliopiston Living+ platform.

Kevät 2019

Syksy 2019

Syksy 2018

Kevät 2020

Suomen ja Helsingin seudun aluekehitys
Asuminen ja kaupunkilaisten kokemukset
Työ pääkaupunkiseudulla
Kaupungit innovaatioalustoina

Lähiöelämää
Maahanmuuttajien integraatio ja työllisyys
Asumisen hinta
Kaupunki asukkaidensa näkökulmasta
Liikkuminen ja saavutettavuus kaupungeissa

Kestävä kaupunki
Koulutus ja maahanmuutto kaupungeissa
Sukupuolten tasa-arvo kaupunkiympäristössä
Monialainen hyvinvointi kunnissa

Osallistuva budjetointi
Kaupunkiestetiikka
Ikääntyminen kaupungeissa
Kaupungin ja valtion suhde

Koulutus
Kaupunkitutkimuksen ja
-suunnittelun maisteriohjelma (USP)
Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria tekee tiivistä
yhteistyötä kaupunkitutkimuksen koulutuksen
kanssa. Pääasiallisena yhteistyökumppanina toimii
Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston yhteinen
Kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun maisteriohjelma (USP).
Yhteistyön kautta Urbaria pyrkii osaltaan tukemaan
koulutusohjelman monitieteisiä sisältöjä ja
samalla mahdollistamaan Urbarian piirissä
toimiville tutkijoille mahdollisuuksia opetukseen.

Eiran aikuislukio
Vuonna 2020 Urbaria on aloittanut myös lukioyhteistyön Eiran aikuislukion lukioon valmistavan
koulutuksen (Luva) kanssa. Lukioon valmistava
koulutus on suunnattu maahanmuuttajille ja
vieraskielisille opiskelijoille, joiden tavoitteena on
jatkossa lukion suorittaminen ja ylioppilastutkinto.
Yhteistyön tavoitteena on rakentaa siltoja
maahanmuuttajanuorten ja ylemmän korkeakoulutuksen välille sekä nuorten ja heidän oman
kaupunkiympäristönsä välille. Yhteistyössä Urbaria
toteuttaa osan Luva-luokkien yhteiskuntaopin
oppimäärästä erilaisten vierailijaluentojen,
työpajojen ja tutustumiskäyntien avulla.

Opetusyhteistyön lisäksi Urbaria osallistuu
maisteriohjelman yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja tarjoaa opiskelijoille esimerkiksi
aiheita ja yhteistyömahdollisuuksia lopputöihin.

YHTEISKUNNALLINEN
VUOROVAIKUTUS
Kuka kuulee tutkijaa? Urbaria suunnittelee ja toteuttaa erilaisia kanavia ja toimintamalleja yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle. Perinteisten tiedeviestinnän keinojen
lisäksi instituutissa panostetaan monipuolisen dialogin rakentamiseen eri yhteiskunnallisten toimijoiden välille.

Kaupunkiakatemia
Yliopistojen ja kaupunkien yhteistyötä ajankohtaiseen tutkimukseen ja
parempiin kaupunkeihin
Kaupunkiakatemia on Aalto-yliopiston,
Helsingin yliopiston, Espoon, Helsingin ja
Vantaan kaupunkien tutkimuspohjaisen kaupunkikehittämisen yhteistyöalusta, jossa edistetään
kaupunkitutkimuksen ja kaupunkikehittämisen
välistä vuorovaikutusta sekä tuetaan monitieteistä
yhteistyötä.
Kaupunkiakatemian uusi sopimuskausi käynnistyi
2019 vuoden alussa ja se kestää vuoden 2023
loppuun. Uudella toimikaudella yhteistyö laajeni
Espoon ja Vantaan kaupunkien liittyessä mukaan.
Lisäksi hankkeelle muodostettiin kaupunginjohtajien aloitteesta strateginen johtoryhmä, johon
kuuluvat kaupunginjohtajat sekä yliopistojen
rehtorit.

Helsingin yliopistossa Kaupunkiakatemiayhteistyöstä vastaa Kaupunkitutkimusinstituutti
Urbaria.
Henrik Lönnqvist
puheenjohtaja

Annina Ala-Outinen
projektipäällikkö

Neetta Eriksson
suunnittelija

Aamukahvit
Kaupunkiakatemia järjestää Aamukahvit-seminaarisarjaa tutkimustiedon välittämiseksi ja käytännön
kaupunkikehittämisen vuorovaikutuksen tukemiseksi. Tilaisuuksissa kuullaan 2-3 esitystä Helsingin
yliopistosta, Aalto-yliopistota ja kaupunkiorganisaatioiden tutkimusosastoilla.

Lopputyömarkkinat
Kaupunkiakatemia järjestää vuosittain lopputyömarkkinat opiskelijoiden ja kiinnostavien lopputyömahdollisuuksian yhteen tuomiseksi. Gradumarkkinoilla esitellään opiskelijoille lopputyöaiheita
Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkimusryhmistä sekä kaupungien eri aloilta.

Tulevaisuus-seminaarit
Vuonna 2020 Kaupunkiakatemia aloittaa uuden seminaarin erityisesti pääkaupunkiseudun
kaupunkien tulevaisuuteen liittyvistä teemoista. Seminaarissa pohditaan tutkimustiedon tarjoamia
mahdollisuuksian kaupunkien kestävässä suunnittelu- ja kehitystyössä.

Yhteistyöseminaarit
Kaupunkiakatemia toimii tiiviisti yhteistyössä erilaisissa kaupunkiorganisaatioiden ja yliopistojen
järjestämissä tapahtumissa. Kaupunkiakatemian osallistuminen tapahtumiin tuo akateemisen
tutkimuksen ja tutkimusyhteistyön osaksi ohjelmaa. Kaupunkiakatemia on vuosina 2018-2019 ollut
järjestämässä mm. seuraavia tilaisuuksia.

Helsinki Impact Conference
Helsinki Impact Conference kokoaa Euroopan johtajia, asiantuntijoita ja tieteen tekijöitä keskustelemaan kaupunkipolitiikasta ja -suunnittelusta. Vuonna 2019 Kaupunkiakatemia toimi
tapahtumassa Helsingin kaupungin kumppanijärjestäjänä ja tuotti tilaisuuden tutkimusosuuden
ajankohtaisesta kaupunkitutkimuksesta ja pääkaupunkiseudun kansainvälisesti ainutlaatuisesta
tutkimusyhteistyöstä.

Helsinki Design Week
Vuoden 2019 Helsinki Design Weekillä Kaupunkiakatemia toimi järjestäjänä ohjelmaan sisältyvässä
Ilmastokoulussa. Ilmastokoulun puhujat käsittelivät ilmastonmuutosta mm. kuluttamisen, liikenteen,
rakentamisen ja yhteiskunnallisten rakenteiden valossa. Ilmastokouluun osallistui 14 tieteentekijää
Aalto-yliopistosta ja Helsingin yliopistosta.

Helsinki Climathon Challenge
Climathon on 24 h kestävä hackathon, joka osallistaa kaupunkilaisia osallistumaan ilmastotoimiin. Kaupunkiakatemian isännöimässä haasteessa kehitettiin Teurastamon Tukkutorin aluetta
kestävämmäksi kaupunkiruuan keskittymäksi.

Table of 50
Keskusteluja suomalaisen kaupungin tulevaisuudesta
Table of 50 on Amsterdamissa käytössä oleva
keskustelumuoto, jota on käytetty laajoille ja
riippumattomille osallistumiskeskusteluille jo
lähes 20 vuoden ajan. Se on alun perin Amsterdamin iCapital hankkeeseen kehitetty triple helix
-toimintamallin laajennus, jossa perinteistä
kaupunkien, yliopiston ja yritysten kumppuuskonseptia on laajennettu kunkin sektorin notkeisiin
ruohonjuuritason toimijoihin. Tämän yhteistyömuodon pohjalta on synnytetty mm.
WeMakeTheCity-kaupunkifestivaali.
Table of 50 -toimintatavan tarkoituksena
Kaupunkiakatemiassa on laajentaa kaupunkien
tulevaisuutta koskevia keskusteluja ja kehittää
toimintamuotoja jo kunkin toimijan omien institutionalisoitujen toimintamuotojen rinnalle.

Table of 50 -yhteistyön käynnistämisestä ja tavoitteista vastaa Kaupunkiakatemian johtoryhmä
ja tilaisuuksien toimeenpanosta Kaupunkiakatemian
ohjausryhmä yhteistyökumppaneineen.
Dinner nro.1
Ensimmäisen Table of 50 -sarjan tilaisuuden, Dinner
nro.1:n, isäntänä toimi Helsingin kaupunki.
Tapahtumaa olivat toteuttamassa myös kaikki muut
Kaupunkiakatemian kumppaniorganisaatiot.
Dinner nro.1:n tavoitteena on kokeilla tämän uuden
yhteistyömuodon toimivuutta ja jalostaa
konseptia pääkaupunkiseudun kaupunkiyhteistyön
tarpeisiin.

Urbaria Forum
Urbaria Forum on Urbarian perustama
tapahtumakonsepti tieteen yhteiskunnallisen
vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden
edistämiseksi. Urbaria Forumissa käsitellään
ajankohtaisia asioita tutkimuksen ja erilaisten
yhteiskunnallisten toimijoiden näkökulmasta.

Toimintakaudella 2018-2019 Urbaria järjesti kolme
Urbaria Forum -tilaisuutta. Kaksi tilaisuuksista
käsittelivät asumisen teemoja. Ensimmäinen koski
pienien asuntojen määrää pääkaupunkiseudulla ja
jälkimmäinen tilaisuuksista toteutettiin yhteistyössä
Helsingin Sanomien kanssa.

Forumin tarkoituksena on vahvistaa tutkimuksen ja tutkijoiden asemaa yhteiskunnallisina
keskustelijoina. Tavoitteena on, että tutkimus
olisi mukana määrittelemässä julkisen keskustelun sisältöjä pelkän kysymyksiin vastaamisen

Kauden kolmas Urbaria Forum jäjestettiin syyskuussa 2019 teemasta tulevaisuuden kaupunkikoulut. Tilaisuudessa käsiteltiin segregaatiota
erityisesti koulujen osalta pääkaupunkiseudulla ja
Amsterdamissa. Tilaisuuden kumppanina toimi
Amsterdamin kaupungin tutkimusosasto. Kevään
2020 Urbaria Forum järjestetään yhteistyössä
Helsingin kaupungin kanssa osana Helsinki
Symposium -seminaaria

Direct Dialogue
Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian tehtävänä
on edistää Helsingin yliopiston kaupunkitutkimuksen yhteiskunnallista vuorovaikutusta.
Direct Dialogue on Urbarian rakentama vuorovaikutuskonsepti erilaisten yhteiskunnallisten
toimijoiden, johtajien, päättäjien ja tutkimuksen
välillä.

Direct Dialogue toteutetaan joko päättäjien henkilökohtaisina tapaamisina tai erilaisina kokouksina ja
työpajoina päättäjien ja tutkijoiden välillä.
Ensimmäinen työpajamuotoinen Direct Dlalogue
järjestettiin Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren
ja Urbarian yhteistyössä Helsinki Symposium seminaarin suunnittelutyön tueksi. Tilaisuuteen kutsuttiin
rajatuista teemoista kiinnostuineita tutkijoita
keskustelemaan pormestarin kanssa potentiaalisista
aiheista.

Urbaria Summaries
Series
Urbaria Summaries Series on Kaupunkitutkimusinstituutin uusi verkkojulkaisu, joka
kokoaa lyhyitä kirjallisuuskatsauksia ja tutkimustiivistelmiä. Julkaisusarjan tarkoituksena on kehittää kaupunkitutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Urbaria Summaries Series –tiivistelmät
julkaistaan Urbarian verkkosivuilla. Urbaria jakaa
julkaisuja laajasti erilaisille yhteiskunnallisille
toimijoille.
Kaupunkiakatemia tiedottaa julkaisuista lisäksi
erityisesti Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkiorganisaatioihin.

Urbaria Summaries
Series tiivistää
uusimman tutkimuksen
ymmärrettävällä
tavalla.

Urbaria Summaries Series –verkkojulkaisun
ISSN-tunnus on 2670-2363

Urbaria blogi
What the Urban?! on Helsingin yliopiston
Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian ja
Kaupunkitutkimuskollektiivi KATUKOn ylläpitämä
blogi monitieteellisen kaupunkitutkimuksen
sanan levittämiseksi.
Blogi tarjoaa tutkijoille ja jatko-opiskelijoille
alustan Urbarian tiivistelmiä vapaamuotoisemmalle pohdinnalle. Blogin tavoitteena on ajatella
toisin, kiinnostua uudesta, herättää keskustelua
sekä yleisesti edistää tutkimuksen roolia
julkisessa keskustelussa.

KATUKO on kaupunkitutkimuksen jatkoopiskelijoiden muodostama kollektiivi. Ryhmän
jatko-opiskelijat edustavat useita suomalaisia
yliopistoja, tieteenaloja ja näkökulmia
Blogin löydät osoiteesta www.urbariablog.fi

Yhteistyössä mm.

